„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ- СМОЛЯН”
ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ДОСПАТ”
4831 Доспат, ул.”Орфей” № 6, ЕИК 2016195800435, тел. 03045/ 2227, факс 2272
е-mail:dgsdospat@ucdp-smolian.com

ЗАПОВЕД
№ 223
гр. Доспат, 14.04.2021г.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите във връзка с с чл. 23, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
и представения ми протокол вх. №914 от 14.04.2021г., отразяващ резултатите от проведения търг с
тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в горски териториидържавна собственост в територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат”, Обект с № 2024-4, отдел 4,
подотдел „б”, „н“ и отдел 154, подотдел „в”, влючени в КЛФ 2021г., обявен със Заповед № 190
от 25.03.2021г. на И. Д. Директор на ТП „ ДГС- Доспат“.
І. Н А Р Е Ж Д А М :
Утвърждавам Протокол вх.№914 от 14.04.2021г., отразяващ резултатите от проведения търг
с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в горски
територии-държавна собственост в територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат”, Обект с № 20244, отдел 4, подотдел „б”, „н“ и отдел 154, подотдел „в”,
ІІ. О Б Я В Я В А М :
Класирането в проведения на 14.04.2021г. търг с тайно наддаване за продажба на
действително добити количества дървесина в горски територии- държавна собственост в
територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат” за Oбект № 2024-4, в размер на 271.42 м3 и начална
цена- 20 372.28 лева без ДДС, както следва:


На първо място – участникът „ДОСПАТЛЕС" ЕАД предложил цена за обекта в размер на
20 372.28 лв. (двадесет хиляди триста седемдесет и два лева, двадесет и осем стотинки)
без ДДС.
IІI. О П Р Е Д Е Л Я М :

За купувач на дървесината от Oбект № 2024-4– „ДОСПАТЛЕС" ЕАД вписан в търговския
регистър под ЕИК 120067096, със седалище и адрес на управление: област Смолян, община Доспат, град
Доспат, ул.“Орфей“ № 6, представлявано и управлявано от Евтим Смилков Мутафов.
IV. Р А З П О Р Е Ж Д А М:
Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал.4, изр. 3 от Наредбата, настоящата
Заповед да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на чл. 61 от АПК и да бъде
публикувана на интернет страницата на ТП „ ДГС-Доспат” и на „ ЮЦДП” гр. Смолян към
ИН_293
На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата разпореждам предварително изпълнение при
условията и по реда на чл. 60, ал. 1 от АПК.

МОТИВИ: Разпореденото предварително изпълнение е с оглед променливите атмосферни
условия и валежи, които ще доведат до затруднения с реализацията /транспортирането/ а от там и
на влошаване на дървесината. Във връзка с чл. 122 от ЗГ добитата дървесина и недървесни горски
продукти са вещи с бързо влошаващи се качества, които подлежат на бърза продажба. Със
запазването на добитата и складирана на временен склад дървесина се предотвартяват евентуални
загуби на стопанството, които биха настъпили в следствие на понижаване на качеството на
същата, предизвикано от горе посочените условия.
V. Разпореждането с което се допуска предварително изпълнение подлежи на обжалване по
съдебен ред на основание чл. 60, ал. 4 от АПК в тридневен срок от съобщаването му чрез
Директора на ТП „ ДГС- Доспат“ пред Административен съд- гр. Смолян.
VI. На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5- дневен срок от издаването на настоящата
заповед, определения за купувач участник, следва да представи документи по чл. 35, ал. 5 от
Наредбата.
VII. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд гр.
Смолян, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
съобщаването й.

И. Д. ДИРЕКТОР на ТП „ ДГС – Доспат”:……п……………
(инж. Стилиян Балталиев)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ- СМОЛЯН”
ТП”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ДОСПАТ”
4831 Доспат, ул.”Орфей” № 6, ЕИК 2016195800435, тел. 03045/ 2227, факс 2272
е-mail:dgsdospat@ucdp-smolian.com

ЗАПОВЕД
№ 722
гр. Доспат, 26.11.2019г.
На основание чл. 174, ал. 2 от Закона за горите във връзка с с чл. 23, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии –
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
и представения ми протокол вх. №3374 от 26.11.2019г., отразяващ резултатите от проведения търг
с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в горски
територии-държавна собственост в територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат”, Oбект № 1943с-1,
отдел 34, подотдел „а“ влючени в КЛФ 2019г., обявен със Заповед № 675 от 08.11.2019г. на
директора на ТП „ ДГС- Доспат“.
І. Н А Р Е Ж Д А М :
Утвърждавам Протокол вх.№ 3374 от 26.11.2019г., отразяващ резултатите от проведения
търг с тайно наддаване за продажба на действително добити количества дървесина в горски
територии-държавна собственост в територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат”, Oбект № 1943с-1,
отдел 34, подотдел „а“.
ІІ. О Б Я В Я В А М :
Класирането в проведения на 26.11.2019г. търг с тайно наддаване за продажба на
действително добити количества дървесина в горски територии- държавна собственост в
територалния обхват на ТП „ ДГС- Доспат” за Oбект № 1943с-1, в размер на 18.43 м3 и начална
цена- 2004.50 лева без ДДС, както следва:


На първо място – участникът „КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД предложил цена за обекта в
размер на 2004.50 лв. (две хиляди и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС.
IІI. О П Р Е Д Е Л Я М :

За купувач на дървесината от Oбект № 1943с-1 – „КЬОРЧЕВИ АММ" ЕООД вписан в
търговския регистър под ЕИК 201965187, със седалище и адрес на управление: област Смолян,
община Доспат, село Барутин, ул.“Ален мак“ № 19, представлявано и управлявано от Росен
Росенов Кьорчев.
IV. Р А З П О Р Е Ж Д А М:
Във връзка с изпълнение на разпоредбата на чл. 23, ал.4, изр. 3 от Наредбата, настоящата
Заповед да бъде съобщена на заинтересуваните лица по реда на чл. 61 от АПК и да бъде
публикувана на интернет страницата на ТП „ ДГС-Доспат” и на „ ЮЦДП” гр. Смолян към
ИН_929.

На основание чл. 23, ал. 3 от Наредбата разпореждам предварително изпълнение при
условията и по реда на чл. 60, ал. 1 от АПК.
МОТИВИ: Разпореденото предварително изпълнение е с оглед променливите атмосферни
условия и валежи, които ще доведат до затруднения с реализацията /транспортирането/ а от там и
на влошаване на дървесината. Във връзка с чл. 122 от ЗГ добитата дървесина и недървесни горски
продукти са вещи с бързо влошаващи се качества, които подлежат на бърза продажба. Със
запазването на добитата и складирана на временен склад дървесина се предотвартяват евентуални
загуби на стопанството, които биха настъпили в следствие на понижаване на качеството на
същата, предизвикано от горе посочените условия.
V. Разпореждането с което се допуска предварително изпълнение подлежи на обжалване по
съдебен ред на основание чл. 60, ал. 4 от АПК в тридневен срок от съобщаването му чрез
Директора на ТП „ ДГС- Доспат“ пред Административен съд- гр. Смолян.
VI. На основание чл. 23, ал. 6 от Наредбата в 5- дневен срок от издаването на настоящата
заповед, определения за купувач участник, следва да представи документи по чл. 35, ал. 5 от
Наредбата.
VII. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред пред Административен съд гр.
Смолян, съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
съобщаването й.

И. Д. ДИРЕКТОР на ТП „ ДГС – Доспат”:…………………
(инж. Стилиян Балталиев)

